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Beste raadsleden, 
 
Hierbij beantwoorden wij de raadsvragen die door het raadslid B. Mieris  zijn gesteld op grond van 
artikel 40 van het Reglement van Orde gemeenteraad Tilburg 2018. De vragen gaan over Leven van 
alleen AOW of alleen AOW en een klein pensioen en zijn ontvangen op 26 februari 2019. 
 
Vraag 1 
Is voor de gemeente Tilburg bekend hoeveel ouderen moeten rondkomen van de AOW en hoeveel 
ouderen alleen moeten rondkomen van alleen de AOW en een klein pensioen tot 130% van het 
minimum? Zo ja, om hoeveel ouderen gaat het? Kan dat worden uitgesplitst naar alleenstaanden en 
echtparen. Zo nee, is het college bereid dat uit te zoeken? 
 
Antwoord 1 
Volgens de gegevens van het CBS (armoedemonitor 2016) wonen in Tilburg 18.400 huishoudens met 
een inkomen tot 130% van het minimum. Hiervan zijn 6.500 huishoudens in de leeftijd van 65 jaar en 
ouder. In verband met de privacy (AVG) is het ons niet bekend hoeveel ouderen hiervan moeten 
rondkomen van alleen de AOW of AOW en een klein pensioen. Deze gegevens zijn voorbehouden aan 
de belastingdienst dan wel de Sociale Verzekeringsbank(SVB). Wij zetten een actie uit naar het SVB met 
het verzoek deze gegevens met ons te delen.  
 
 
Vraag 2 
Hoeveel van deze ouderen doen een beroep op een aanvulling? 
 
Antwoord 2 
Hierover hebben wij geen data beschikbaar. Indien inwoners onvoldoende AOW hebben en een 
aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) ontvangen verloopt dat via de SVB. Het zelfde geldt 
voor het gebruik van landelijke Toeslagen, deze verlopen via de belastingdienst. 
 
Wel weten we dat 35,4 %  van huishoudens in leeftijd van 65 jaar met een minimum inkomen tot 130%  
gebruik maakt van gemeentelijke regelingen, waarvan Bijzondere bijstand 6.2%, kwijtschelding 
gemeentelijke belastingen 15.4%, Collectieve ziektekosten verzekering  24.6% en Meedoenregeling 20%. 
 
Over het gebruik van landelijke Toeslagen cq. aanvullingen hebben wij geen gegevens.  
 
 
  



Vraag 3 
Is bekend welk deel van deze ouderen structureel geld tekort komt? Zo nee, is het college bereid dat uit 
te zoeken? 
 
Antwoord 3 
Nee, wij hebben geen inzicht of deze ouderen structureel tekort komen. Wij hebben geen informatie 
over daadwerkelijke inkomsten en uitgaven van onze inwoners. In het kader van de privacy mogen wij 
deze gegevens niet ontvangen. 
 
 
Vraag 4 
Is het college bereid om ouderen die alleen moeten rondkomen van de AOW of alleen moeten 
rondkomen van de AOW en een klein pensioen tot 130% van het minimum te laten bezoeken of op een 
andere manier te benaderen, zodat gekeken kan worden welke landelijke en gemeentelijke regelingen 
en toeslagen van toepassing zijn en de financiële tekorten weggenomen kunnen worden? 
 
Antwoord 4 
Het college is van mening dat het niet zo is dat mensen die alleen moeten rondkomen van de AOW en of 
klein pensioen per definitie financiële problemen hebben. Het pro actief bezoeken van alle 6500 
huishoudens lijkt ons dan ook niet efficiënt dan wel wenselijk. Het gericht bezoeken op basis van 
signalen zoals bijvoorbeeld in de pilot met de SVB lijkt ons meer effectief. Vanuit het schuldenoffensief 
hebben we samen met de SVB een pilot gedraaid waarbij we pro actief ouderen met beslag op hun 
AOW hebben benaderd. Bij deze pilot zijn door de SVB 100 mensen aangeschreven waarvan 52 
personen hebben op aangegeven dat zij een gesprek wilden en 32 personen een schuldregeling nodig 
hadden.   
 
Tevens gaan we op huisbezoek bij 75 en 85 jarigen en op het moment dat een partner wegvalt (na zes 
maanden). Het wegvallen van een partner kan een moment zijn waarop financiën veranderen en het 
een en ander in preventieve sfeer gedaan kan worden in het op orde houden van de financiën. 
 
We willen met (zorg)partners uit de Stad kijken hoe we deze groep door signaleren, voorlichting en 
communicatie beter en tijdig samen kunnen informeren zodat de doelgroep ouderen weet waar welke 
hulp te vinden is.   
 
 
Wij nemen aan u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Het college, 
 
 
 
M.J.M. Meijs drs. Th.L.N. Weterings 
de gemeentesecretaris de burgemeester 
 
 


